Prestação de Contas e Sumários das
atividades do CDDE da FMRP-USP - 2018-1S
Durante o primeiro semestre de 2018, o Centro de Desenvolvimento Docente
para o Ensino (CDDE) da FMRP-USP manteve a ofertas de oficinas e eventos para os
professores e preceptores. Foram realizados sete eventos voltados para a comunidade
de educadores da nossa Faculdade, dentre eles a terceira edição do Módulo Básico de
Desenvolvimento Docente para Educadores das Profissões da Saúde, cinco oficinas
(Estilos de aprendizagem; Aulas interativas, TBL/Flipped classroom, Testes de múltipla
escolha, Supervisão de práticas/avaliação formativa e feedback) e ciclo de palestras
com a participação de uma convidada internacional.
Neste semestre também tivemos a participação de professores convidados de
outras Unidades da USP e de Instituições de Ensino Superior da Região de Ribeirão
Preto, dentre elas professores dos cursos de medicina, fisioterapia e engenharia da
UFSCar e de medicina da FAMERP (Rio Preto).
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Os principais eventos do primeiro semestre de 2018 foram:

Imagem 1: III turma de participantes do MB-CDDE 2018

1. Módulo Básico de Educação para Profissionais de Saúde – MB-CDDE, que tem
duração de cinco semanas e atividades presenciais e a distância. Os principais
temas abordados no curso foram: Princípios de aprendizagem de adultos; Noções
essenciais sobre planejamento e implementação de currículos; Estratégias efetivas
de ensino e aprendizagem; Avaliação do estudante (somativa, formativa e
diagnóstica) nos domínios cognitivo, psicomotor e afetivo; Avaliação de programas
educacionais e Elementos de gestão de programas educacionais. O MB-CDDE conta
com atividades presenciais (20hs), a distância no STOA-USP (10 horas) e uma
proposta de intervenção que deve ser elaborada pelos participantes (10 horas),
para que utilizem alguns dos conceitos e ferramentas que aprenderam em sua
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prática docente. A carga horária total do Módulo Básico foi de 40 horas, e neste
ano foi oferecido como um curso de atualização da Pró Reitoria de Extensão da
Universidade de São Paulo (PRCEU-USP), cadastrado no Sistema Apolo.
Nesta terceira edição do Módulo Básico contamos com a participação de 32 professores e
preceptores no curso, sendo 13 docentes da FMRP-USP (cursos de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Nutrição, Fonoaudiologia e Medicina); 14 preceptores dos
diversos serviços do Complexo HCRP e Unidades de Saúde vinculadas a FMRP-USP;
5 docentes de outras Instituições de Ensino que não a FMRP-USP. Muitos dos
projetos de intervenção propostos pelos participantes do Módulo Básico
abordaram temas ligados às estratégias de ensino e aprendizagem (aula invertida
-Flipped classroom, Team-based learning -TBL, Aprendizagem baseado em casos
clínicos, uso de manequins e modelos simulados no ensino clínico, entre outros.), e
temas ligados a avaliação do estudante (Mini-CEx, avaliação de desempenho,
avaliação multifonte ou avaliação 360o, entre outros). Contamos também com a
participação de duas preceptoras e coordenadoras do recém-criado Programa de
Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência da Unidade de Emergência
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Os professores facilitadores do MB-CDDE foram: Jorge
Elias Junior, Silvana Quintana, Marcos de Carvalho Borges, Anamaria Siriani, Maria
Paula Panuncio Pinto, Francisco Candido dos Reis, Rodrigo Humberto Flauzino, Luiz
Ernesto de Almeida Troncon e Valdes Roberto Bollela. Contamos, ainda, com o
apoio administrativo e logístico da Srta. Lúcia de Rezende Jayme.
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Imagem 2: Capacitação no CIR-HERibeirão

2. Oficina de capacitação para atividades de ensino: supervisão de práticas/estágio,
avaliação formativa e feedback que foi oferecida aos preceptores e preceptoras do
Centro Integrado de Reabilitação do Hospital Estadual de Ribeirão Preto
(CIR-HERibeirão). Contamos com a participação de 30 profissionais (farmacêuticos
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fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais), que são
preceptores

de

práticas,

supervisores

de

estágio

e/ou

da

residência

multiprofissional do CIR e do HERibeirão, discutindo e aprendendo sobre o ensino e
a avaliação formativa nos cenários da prática profissional. Esta oficina foi
coordenada pelas Profas. Anamaria Siriani, Maria Paula Panuncio Pinto, Luiz
Ernesto de Almeida Troncon e Valdes Roberto Bollela.
Foram 8 horas presenciais (em dois sábados pela manhã) e 4 horas de atividades à
distância no STOA –USP. A carga horária total desta oficina foi de 12 horas e foi
oferecida como um curso de difusão da Pró Reitoria de Extensão da Universidade
de São Paulo (PRCEU-USP), cadastrado no Sistema Apolo.

Imagem 3: Capacitação no CAEP – Estilos de Aprendizagem para Professores

3.

Oficina sobre “Estilos de aprendizagem para professores”, coordenado por
Rodrigo Flauzino e Cristiane Martins Peres. Nesta oficina foram trabalhados
conceitos e a importância do conhecimento dos estilos de aprendizagem (Teoria de
Felder-Soloman) e a influência dos estilos de aprendizagem na relação de
ensino-aprendizagem e escolha das estratégias de ensino mais adequadas na
prática docente e contou com a participação de 12 professores e preceptores.
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Imagem 4: Capacitação no Bloco Didático – Aulas interativas

4. Oficina sobre “Aulas Interativas que utilizam recursos de Tecnologia da
Informação” coordenados pelas Professoras Tie Koide, Angela K Cruz e Valdes R
Bollela. Nesta oficina foram apresentados recursos de ensino e aprendizagem que
têm o potencial de aumentar a interação entre os estudantes e entre professores e
estudantes (Nearpod, clickers, e outras estratégias com menor demanda
tecnológica). Contamos com a presença de 20 participantes da FMRP-USP, UFSCar
e outras Universidades da região.

Imagem 5: Capacitação no Anfiteatro da Bioquímica – TBL e Flipped classroom

5. Oficina sobre Flipped classroom e Team-based learning (TBL) coordenada pelos
professores Francisco Candido do Reis e Valdes Roberto Bollela. Foi uma
oportunidade

para

preceptores/professores que estiveram os presentes

aprenderem o essencial e necessário para utilizar as estratégias de ensino e
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aprendizagem que foram tema desta oficina. Contamos com a presença de 25
participantes da FMRP-USP, UFSCar e outras Universidades da região.

6. Oficina de “Boas Práticas na Elaboração de testes de Múltipla Escolha” que já é
uma tradicional atividade preparatória para a prova de residência médica do HC da
FMRP-USP. A oficina contou com a presença de 26 professores e preceptores da
FMRP e da UFSCar. As duas oficinas (total de 8 horas) foram conduzidas pelos
Profs. Marcos de Carvalho Borges e Valdes R Bollela na sala de reuniões do
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP-USP.
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7.

Finalmente, contamos com a presença da Profa. Ming-Jung Ho do Department of
Medical Education & Bioethics da National Taiwan University College of Medicine e
do Department of Medicine da Weill Cornell Medicine – Qatar. A Profa. Ming é uma
renomada pesquisadora e apresentou os resultados de sua pesquisa sobre
Profissionalismo médico e diversidade cultural, além de discutir com os presentes o
tema: Acreditação internacional de escolas médicas. Temas de altíssima relevância
e que fazem parte da discussão atual de toda escola médica e de profissionais da
saúde (profissionalismo) e que estão na pauta para um futuro breve (acreditação
internacional de escolas médicas) que será requerido para intercâmbio de
estudantes e profissionais a partir de 2023. Foram duas excelentes apresentações
feitas pela Profa. Ming no início do mês de julho de 2018, e que contaram com a
presença de 30 professores e preceptores da FMRP-USP.

Finalmente, merece destaque a criação e divulgação do site do CDDE que está
no ar desde maio deste ano. O site é uma página virtual e institucional do Centro,
alocada na página inicial do site oficial da FMRP-USP e permite que os usuários
internos e externos à USP conheçam um pouco mais sobre o CDDE, nossas atividades,
temas e recursos relacionados à educação nas profissões da saúde, notícias e outros
assuntos pertinentes ao movimento de formação docente. (Saiba mais, acesse:
http://cdde.fmrp.usp.br/).
Neste período membros do CDDE também participaram de eventos
relacionados à educação nas profissões da saúde internos da FMRP-USP (CG,
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NATEPRON, COREME, etc.), de Unidades da USP-RP (Escola de Enfermagem e
Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto), e em outras instituições de fora de Ribeirão
Preto (FM-USP, CREMESP, Unicamp, entre outras).
Neste semestre também soubemos que a FMRP-USP teve um projeto sobre
avaliação do estudante selecionado para receber recursos na ordem de U$ 50.000
(para um período de 2 anos), num projeto que envolve seis instituições brasileiras e 16
cursos da área da saúde, além de contar com professores internacionais que virão a
Ribeirão Preto no segundo semestre para um curso sobre avaliação programática que
será organizado pelo CDDE da FMRP-USP e tem a coordenação do Prof. Luiz Ernesto
de Almeida Troncon e Valdes Roberto Bollela.
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